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SONO GRUPA d.o.o. 
(Хърватия) 

ENDURANCE Казус 

 
Детайли за компанията 
Sono grupa d.o.o. от Пореч, Хърватия, е създадена през 2009 г. Компанията е силно активна на 
международно ниво. Основателят е бивш любител футболист, който е неженен и на 40 години. 
Като аматьор играе футбол в регионалната лига, където формира голям кръг приятели  
спортисти, от които получава идеята за своя бизнес. 
 

Основа и акценти на компанията 

Основната задача и цел на компанията е да представлява играчи, да организира спортна 
подготовкa и турнири. Идеята е да се развие спортен туризъм в региона, да се помогне на 
играчите при трансфери към чуждестранни клубове. 
 
Основните клиенти са от сферата на футбола и хандбала от различни клубове. Туристически 
компании, транспортни компании, различни видове лекари и специалисти, които помагат във 
възстановяване на играчите. Интересното в компанията е, че предлага специфична услуга за 
всеки и помага при реализирането на всички видове интелектуални услуги и промоции. 
Предоставяне на правни съвети и медицински надзор на играчите, което е много важно, тъй 
като доста често играчите са оставени да се оправят сами  или са недобре информирани. Пълно 
обслужване в организацията на подготовки и турнири за клубове от цял свят. Повечето 
партньори са от Хърватия, но и от близки страни в региона. Всичко е свързано с различни 
спортове, но засега най-вече футбол, хандбал и малко баскетбол. 
 
Голямото предимство е, че в средата, в която работят, те имат много добра спортна 
инфраструктура, отлични условия за настаняване (хотели, апартаменти, лагери). Отлично 
географско положение на Истрия, близо до автобуси и няколко летища, разположени на 
разстояние от 50 до 250 км. 
 
Компанията е основана след разговори с много приятели на спортисти, които са имали лош опит 
и много проблеми при организирането на пътувания, подготовка и обучение на своите клубове. 
В допълнение, необходимостта младите играчи да бъдат представени и подпомагани при 
трансфери в клубове. Голямо предимство и подкрепа за основателя бе натрупаният опит в 
спортната среда и начинът по който мислят играчи и треньори, които той е срещнал чрез спорт. 
Също така е получил и  много съвети от приятели, някой от които са спортисти на високо ниво а 
други просто любители. 
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Забележка: Този казус е извършен с помощта на наличните първични и вторични материали. 
Той отразява възгледите на авторите и служи за образователни и изследователски цели. 
Авторите не одобряват или препоръчват конкретни компании, продукти, услуги или лица, 
споменати в тях. 

 


